
Η κατασκευή σπειρωμάτων είναι μία από δύσκολες μηχανουργικές κατεργασίες  όχι τόσο από πλευ-
ράς τεχνικών δυσκολιών αλλά από τις πρόσθετες απαιτήσεις που δημιουργεί. Οι απλούστερες και
συνηθέστερες μέθοδοι κατασκευής σπειρώματος, η κοπή του σπειρώματος σε τόρνο και η διάνοιξη
σπειρώματος με κολαούζο, όταν χρησιμοποιούνται παραγωγικά προκαλούν μεγάλες καθυστερήσεις,
συγκρινόμενες με άλλες μηχανουργικές κατεργασίες. 
Οι υπάρχουσες μέθοδοι κατασκευής σπειρωμάτων, είναι οι ακόλουθες:
•η χύτευση , που χρησιμοποιείται κατά κόρον σε υλικά εύκολα στη χύτευση, όπως τα πλαστικά και
μαλακά κράματα μετάλλων
• η κοπή, δηλαδή η αφαίρεση υλικού με κοπτικό εργαλείο και 
•η συμπίεση, δηλαδή η διαμόρφωση υπό πίεση.
Η χύτευση είναι ιδιαίτερα παραγωγική μέθοδος ειδικά όταν χρησιμοποιείται σε εύπλαστα υλικά. Σή-
μερα  χρησιμοποιείται πληθώρα τέτοιων υλικών στη βιομηχανία με περισσότερο διαδεδομένα τα πλα-
στικά υλικά. Τα εύπλαστα υλικά όμως κατά κανόνα έχουν μικρή αντοχή οπότε και τα σπειρώματα που
κατασκευάζονται στο υλικό τους δεν είναι για μεγάλα φορτία.
Στα μεταλλικά υλικά χρησιμοποιούνται περισσότερο οι δύο τελευταίες μέθοδοι, δηλαδή η συμπίεση
και η κοπή. Η κοπή εφαρμόζεται σε μεγάλη ποικιλία κατασκευών και είναι ευρύτατα διαδεδομένη. Η
συμπίεση εφαρμόζεται σε συγκεκριμένο είδος εργαλειομηχανής με ειδικά εργαλεία. Είναι όμως πολύ
παραγωγική. Αν μετρήσουμε τα σπειρώματα που κατασκευάζονται κάθε μέρα ανά τον κόσμο ίσως τα
περισσότερα να είναι αυτά που παράγονται με συμπίεση.
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Η διαμόρφωση σπειρωμάτων

υπό πίεση είναι μία κατεργασία

σφυρηλάτησης εν ψυχρώ.

Εφαρμόζεται σχεδόν

αποκλειστικά για κατασκευή

εξωτερικών σπειρωμάτων σε

κυλινδρικές επιφάνειες. Όπως

φαίνεται ενδεικτικά στο (Σχ. 1)

το κομμάτι στηρίζεται απλά σε

ένα υποστήριγμα από κάτω,

ενώ συμπιέζεται μεταξύ δύο ή

τριών περιστρεφόμενων

ραούλων.

Μετά την τοποθέτηση του

κομματιού πάνω στο

υποστήριγμα και ενώ τα

ράουλα μονίμως

περιστρέφονται με ίδιο αριθμό

στροφών ανά λεπτό και ίδια

φορά, ο χειριστής δίνει εντολή

για έναρξη του κύκλου

λειτουργίας. 

Ο κύκλος συνίσταται σε 

• Προσέγγιση του ενός

ράουλου, 

• Συμπίεση του κομματιού, 

• Απομάκρυνση του ράουλου και 

• Παραλαβή του έτοιμου

κομματιού. 

Συνήθης χρόνος για την

ολοκλήρωση του κύκλου είναι

λίγα δευτερόλεπτα. Κατά τη

διείσδυση των ραούλων στο

κομμάτι, το υλικό του ωθείται

να συμπληρώσει τους κενούς

χώρους στις ελικώσεις του

ράουλου και έτσι πρακτικά

αντιγράφεται το προχαραγμένο

στα ράουλα σπείρωμα επάνω

στο κομμάτι.

Η διάμετρος του κομματιού

πριν την κατεργασία είναι

περίπου όση η μέση διάμετρος

του σπειρώματος, ενώ δεν

αφαιρείται υλικό ούτε

δημιουργείται γρέζι.

Τα εργαλεία (ράουλα)

Ο κρισιμότερος παράγοντας για

την επιτυχή κατασκευή σπει-

ρωμάτων με Διαμόρφωση υπό

Πίεση είναι η ποιότητα των

εργαλείων, δηλ. των ραούλων.

Αφετηρία για σωστά ράουλα

είναι η ορθή επιλογή του υλικού

κατασκευής τους, που συνήθως

είναι ταχυχάλυβας αυστηρών

μεταλλουργικών

προδιαγραφών. Πολύ

σημαντικός παράγοντας είναι

επίσης η ποιότητα της

μηχανουργικής κατεργασίας

(ομοκεντρία εξωτερικής

διαμέτρου - διαμέτρου. οπής,

τραχύτητα επιφανείας, ανοχές

κατεργασίας, κ.λ.π.). Ακόμη

σημαντικό ρόλο παίζει και η

θερμική κατεργασία των

ραούλων.

Σχ. 1
Διαμόρφωση
σπειρώματος
με πίεση –
Αρχή
λειτουργίας

Κεφαλή
κατασκευής
σπειρωμάτων
σε τόρνο

Σχ. 2 Τυπική όψη μηχανής διαμόρφωσης σπειρωμάτων με πίεση


